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НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП 

 

Цей національний стандарт ДСТУ EN 13179-1:201_  

(EN 13179-1:2013, IDT) «Методи випробування мінеральних 

наповнювачів для бітумних сумішей. Частина 1. Метод дельта кільця і 

кулі», прийнятий методом перевидання (перекладу), — ідентичний 

щодо EN 13179-1:2013 «Tests for filler aggregate used in bituminous 

mixtures — Part 1: Delta ring and ball test». 

Технічний комітет стандартизації, відповідальний за цей 

стандарт в Україні, — ТК 38 «Стандартизація продуктів 

нафтопереробки і нафтохімії». 

Цей стандарт розроблено відповідно до чинного законодавства 

України. 

До стандарту внесено такі редакційні зміни: 

— вилучено «Передмову» до EN 13179-1:2013 як таку, що 

безпосередньо не стосується технічного змісту цього стандарту; 

— слова «цей європейський стандарт» замінено на «цей 

стандарт»; 

— структурні елементи стандарту: «Титульний аркуш», 

«Передмову», «Зміст», «Національний вступ», першу сторінку, 

«Терміни та визначення понять» та «Бібліографічні дані» — 

оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України; 

— у розділі 2 «Нормативні посилання» наведено «Національне 

пояснення», виділене рамкою; 

— долучено національний додаток НА (Перелік національних 

стандартів України, ідентичних і/або модифікованих з міжнародними 

стандартами, посилання на які є в цьому стандарті). 
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Познаки одиниць фізичних величин відповідають комплексу 

стандартів ДСТУ ISO 80000. 

Копії нормативних документів, на які є посилання в цьому 

стандарті, можна отримати в Національному фонді нормативних 

документів. 
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НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ 

 

МЕТОДИ ВИПРОБУВАННЯ МІНЕРАЛЬНИХ НАПОВНЮВАЧІВ ДЛЯ 

БІТУМНИХ СУМІШЕЙ 

Частина 1. Метод дельта кільця і кулі 

 

TESTS FOR FILLER AGGREGATE USED IN BITUMINOUS MIXTURES 

Part 1. Delta ring and ball test 

                                                                                                                         

Чинний від 201Х—ХХ—ХХ 
 

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ 

 

Цей стандарт установлює метод визначання структуруючої 

здатності мінерального наповнювача під час змішування з бітумом. 

 

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ 

 

Наведені нижче нормативні документи необхідні для 

застосування цього стандарту. У разі датованих посилань 

застосовують тільки наведені видання. У разі недатованих посилань 

потрібно користуватись останнім виданням нормативних документів 

(разом зі змінами). 

EN 932-2 Tests for general properties of aggregates — Part 2: 

Methods for reducing laboratory samples  

EN 932-5 Tests for general properties of aggregates — Part 5: 

Common equipment and calibration  

EN 1097-7 Tests for mechanical and physical properties of 

aggregates — Part 7: Determination of the particle density of filler — 

Pyknometer method 
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EN 1427 Bitumen and bituminous binders — Determination of the 

softening point — Ring and Ball method  

EN 12591 Bitumen and bituminous binders — Specifications for 

paving grade bitumens 

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ 

EN 932-2 Методи випробувань з визначання загальних 

характеристик заповнювачів. Частина 2. Метод скорочення лабораторних 

проб 

EN 932-5 Методи випробувань з визначання загальних 

характеристик заповнювачів. Частина 5. Типове випробувальне 

устаткування та калібрування 

EN 1097-7:2008 Методи випробувань з визначання механічних і 

фізичних характеристик заповнювачів. Частина 7. Визначання густини 

частинок наповнювача. Метод пікнометра 

EN 1427 Бітум та бітумні в’яжучі. Визначення температури 

розм’якшеності. Метод кільця і кулі  

EN 12591 Бітум та бітумні в’яжучі. Технічні вимоги до дорожніх 

бітумів 

 

3 ТЕМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ 

 

Нижче подано терміни, вжиті в цьому стандарті, та визначення 

позначених ними понять. 

3.1 дельта кільця і кулі (delta ring and ball) 

Підвищення температури розм'якшеності суміші 

бітуму/наповнювача, що складається з 37,5 об'ємних частин 

наповнювача та 62,5 об'ємних частин бітуму, по відношенню до 

температури розм’якшеності  бітуму, що використовують в цій суміші 
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3.2 постійна маса (constant mass) 

Маса, яка відрізняється не більше ніж на 0,1 %, за результатами 

окремих послідовних зважувань після висушування не менше ніж 

1 год. 

Примітка. У багатьох випадках постійну масу можна досягнути шляхом 
висушування досліджуваної частини в сушильній шафі за температури (110 ± 5) °С 
впродовж заданого часу. Випробувальні лабораторії можуть визначити час, 
необхідний для досягнення постійної маси для певного типу та розміру проби, в 
залежності від потужності використовуваної сушильної шафи. 

3.3 лабораторна проба (laboratory sample) 

Проба, отримана з об'ємної проби для лабораторних 

досліджень 

3.4 досліджувана частина (test portion) 

Проба, яку повністю використовують під час одного 

випробування 

3.4 температура розм’якшеності (softening point) 

Температура, за якої матеріал за стандартних умов 

випробування набуває певної консистенції на межі між твердим та 

рідким станом 

 

4 СУТЬ МЕТОДУ 

 

Випробування виконують з використанням наповнювача з 

розміром частинок менше ніж 0,125 мм та бітуму. Зразки бітуму та 

суміші бітуму/наповнювача наливають в латунні кільця. Кільця з 

розташованими на них сталевими кульками, нагрівають з 

контрольованою швидкістю на водяній бані та визначають 

температуру за якої зразки розм'якшуються достатньою мірою для 

переміщення кожної кульки на відстань (25,0 ± 0,4) мм. Розраховують 

середні значення визначеної температури для кілець, що містять 

бітум, та кілець, що містять суміш бітуму/наповнювача. Різницю між 

двома середніми температурами приймають за дельта кільця і кулі 

(ΔКіК). 
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5 АПАРАТУРА 

 

Уся апаратура, якщо не зазначено інше, повинна відповідати 

загальним вимогам згідно з EN 932-5. 

5.1 Ваги з похибкою зважування до ± 0,1 г. 

5.2 Сушильна шафа, яка забезпечує підтримування 

температури (110 ± 5) °С та (150 ± 5) °С. 

5.3 Теплостійка мішалка. 

5.4 Дорожній бітум марки 70/100 згідно з EN 12591. 

5.5 Лабораторна склянка, яку можна нагрівати (2 шт.). 

5.6 Термостійка посудина для випаровування з випуклим дном 

та об’ємом близько 140 см3. 

5.7 Ступінчасті латунні кільця згідно з EN 1427 (4 шт.). 

5.8 Нагрівач колби, який можна використовувати з посудиною 

для випаровування (див. 5.6). 

5.9 Ексикатор з осушувачем. 

5.10 Скляна або металева пластина з розмірами близько  

150 мм × 150 мм з нанесеною розділювальною речовиною. 

Примітка. Придатні розділювальні речовини наведено в EN 1427. 

5.11 Коркове кільце для зважування посудини для 

випаровування. 

5.12 Випробувальне сито з розміром отворів 0,125 мм. 

 

6 ПІДГОТУВАННЯ ДОСЛІДЖУВАНИХ ЧАСТИН 

 

Готують досліджувану частину для визначення густини частинок 

згідно з EN 1097-7. 

Через сухе сито з розміром отворів 0,125 мм просіюють залишок 

лабораторної проби та відкидають частинки, які залишились на ситі. 

Просіяну лабораторну пробу скорочують згідно з EN 932-2 таким 

чином, щоб отримати досліджувану частину масою не менше ніж 60 г. 

Примітка. Можна використовувати механічний розділювач проб. 
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Досліджувану частину висушують за температури (110 ± 5) °С 

до постійної маси та охолоджують в ексикаторі до кімнатної 

температури. 

Зразок перевіряють на наявність грудок та, у разі їх наявності, 

обережно розтирають їх шпателем. 

Змішують розтерті грудки з рештою зразка. 

 

7 ПРОВЕДЕННЯ ВИПРОБУВАННЯ 

 

Використовуючи першу досліджувану частину визначають 

густину частинок наповнювача згідно з EN 1097-7. 

Лабораторну склянку, яка вміщує не менше ніж 60 г дорожнього 

бітуму марки 70/100, лабораторну склянку з досліджуваною частиною 

наповнювача, посудину для випаровування та чотири латунні кільця 

кладуть в сушильну шафу та нагрівають до температури (150 ± 5) °С 

впродовж (4,0 ± 0,5) год. 

Після нагрівання два латунні кільця кладуть на скляну пластину, 

вкриту розділювальною речовиною, і наливають в них бітум з 

невеликим надлишком. Фіксують фактичну масу бітуму (mb) з точністю 

до  0,1 г. 

Посудину для випаровування кладуть на ваги, використовуючи 

коркове кільце для ізоляції ваг від тепла посудини. Зважують в  

посудину (20,0 ± 2,0) г бітуму. 

Посудину з бітумом кладуть на нагрівач колби та налаштовують 

нагрівач колби таким чином, щоб температура бітуму становила  

(150 ± 10) °С. 

Для деяких типів наповнювачів (наприклад, змішаного 

наповнювача з високим вмістом гідроксиду кальцію) ефект 

структурування може призвести до того, що суміш наповнювача та 
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бітуму буде настільки структурованою, що виконуючи перемішування 

впродовж заданого часу неможливо буде отримати гомогенну суміш. 

Якщо не можливо отримати гомогенну суміш, то випробування 

припиняють. Результат випробування зазначають (перелік b) 9.1) як 

«більше ніж 25 °С». 

Посудину з бітумом знову кладуть на ваги, ізолюючи ваги від 

тепла посудини корковим кільцем, та зважують в неї наповнювач (mf) в 

кількості, розрахованій за формулою: 

mf = 0,6mb · (ρf / ρb),       (1) 

де: mf — маса доданого наповнювача, г; 

 mb — маса бітуму, г; 

 ρf — густина частинок наповнювача, Мг/м3; 

 ρb — густина дорожнього бітуму за температури 25 °С, 

Мг/м3. 

Примітка 1. Це дає змогу отримати суміш з 37,5 % наповнювача та 62,5 % 
бітуму за об'ємом. 

Примітка 2. Якщо ρb невідома, то для розрахунку можна використати 
значення 1025 Мг/м3. 

Посудину кладуть у нагрівач колби та перемішують наповнювач 

з бітумом впродовж (150 ± 5) с. Для отримання гомогенної суміші 

перемішування продовжують ще впродовж (150 ± 5) с за температури 

(150 ± 5) °С. 

На пластину, вкриту розділювальною речовиною, кладуть два 

інші латунні кільця і наливають в них суміш бітуму та наповнювача з 

невеликим надлишком. 

Визначають температуру розм'якшеності бітуму та суміші 

бітуму/наповнювача згідно з EN 1427. Для кожної частини 

випробування використовують одне наповнене бітумом латунне кільце 

та одне наповнене сумішшю бітуму/наповнювача латунне кільце. 
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Для заводського контролю продукції обидва кільця одного типу 

можна випробовувати одночасно. Процедуру  згідно з розділом 7 

потрібно використовувати у спірних випадках. 

Якщо різниця між двома визначеними значеннями температури 

розм’якшеності бітуму та/або різниця між двома визначеними 

температури розм'якшеності суміші бітуму/наповнювача є більшою ніж  

3 °С, то все випробування повторюють. 

 

8 РОЗРАХУНОК ТА ВИРАЖЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ 

 

Розраховують середнє значення двох значень температури 

розм'якшеності бітуму та суміші бітуму/наповнювача з округленням до 

0,1 °С. Розраховують різницю між середніми значеннями температур 

розм’якшеності та виражають отримане значення з округленням до 

0,5 °С. Округлений результат приймають за дельта кільця і кулі. 

 

9 ПРОТОКОЛ ВИПРОБУВАННЯ  

 

9.1 Обов’язкові дані 

Протокол випробування повинен містити наступну інформацію: 

a) посилання на цей стандарт; 

b) ефект структурування наповнювачем, виражений як ΔКіК; 

с) торгову марку наповнювача; 

d) дату проведення випробування; 

е) будь-які зміни процедури випробування. 
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9.2 Необов’язкові дані 

Протокол випробування може містити наступну інформацію: 

а) найменування і місце відбирання проби 

b) опис матеріалу; 

с) опис процедури відбирання проби; 

d) окремі значення всіх визначених температур розм’якшеності. 
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